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Regulamin świadczenia usług on-line 

 
1. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie on-line jest akceptacja postanowień niniejszego 

Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin 

i warunki uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez ARGUMENTUM Sp. z o.o. SKA. 

2. Definicje zawarte w Regulaminie i warunki uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez 
ARGUMENTUM Sp. z o.o. SKA mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu. 

3. Organizatorem szkolenia jest ARGUMENTUM Sp. z o.o. SKA z siedzibą przy ul. Klimczoka 3, 
40-857 Katowice, NIP: 6342797128. 

4. Umowa na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 
pierwszego dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to 
szkolenie. 

5. Po dokonaniu zakupu szkolenia online Zamawiający otrzymuje na e-mail informacje niezbędne 
dla skorzystania ze szkolenia online - o ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, 
Umowy, oferty lub informacji o konkretnym szkoleniu. 

6. Uczestnik Szkolenia po dokonaniu logowania do platformy szkoleniowej wskazanej przez 
Organizatora szkolenia może skorzystać ze szkolenia online. 

7. O ile wynika to z informacji o szkoleniu, Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym 
szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo 
podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia. 

8. Odwołanie szkolenia: 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia 

na dzień przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Organizator będzie korzystał z tego prawa 

jedynie w szczególnych sytuacjach. 

b) Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego 

i Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail 

wskazany w zgłoszeniu lub przekazywana telefonicznie. 

c) W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zamawiający i Uczestnik otrzymuje 

zwrot wniesionej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność. 

Jednocześnie Zamawiającemu i Uczestnikowi nie przysługują odsetki, w związku 

z odwołaniem szkolenia. 

9. Zamawiający i Uczestnik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

10. Zamawiający i Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu 

takiego szkolenia bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia 

bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Zamawiającego, czy Uczestnika 

skasowania nagrania lub, jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego 

rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. 

11. Rezygnacja ze szkolenia opisana została w Regulaminie i warunkach uczestnictwa 

w szkoleniach realizowanych przez ARGUMENTUM Sp. z o.o. SKA.  
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12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu 

wskazanej platformy do organizacji szkoleń spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym 

działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną 

Zamawiającego. 

13. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

a) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

b) Uczestnik podając dane osobowe oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na 

przetwarzanie tych danych przez Organizatora w celach realizacji szkolenia. 

c) Jednakże każdy Uczestnik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych 

z żądaniem:  

• przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych,  

• sprostowania danych osobowych,  

• ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania,  

• przeniesienia ich danych osobowych, 

a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe 

przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez 

użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych 

lub na adres e-mail: biuro@argumentum.pl. 

d) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, Polityka prywatności 

i zasady korzystania przez Organizatora oraz plików cookies dostępne są pod adresem strony 

internetowej: www.argumentum.pl. 

 

 

 

 


